
 

 

 

 

 



 

 

 

 

আহলুল হারামের জাগরমে খাইরুল উোমের নেতৃত্ব 
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. الجبابرة رقاب لعزته خضعت الذي العزيز وظاهرة، باطنة علينا نعمه أصبغ الذي الكريم هلل ألحمد

 محمدا أن وأشهد. اآلخرة الدار في النجاة بها نرجو شهادة له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

كثيرا تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله عبده  

সেস্ত প্রশংসা নসই পরে দাতা আল্লাহ তা’আলার জেয, দ্বিদ্বে আোমদর র্াদ্বহযক ও 

অভ্যন্তরীে সর্বাঙ্গীমে ভ্রপুর দ্বেয়ােত দাে কমরমেে৷ সেস্ত প্রশংসা নসই 

েহাপরাক্রেশালী আল্লাহ তা’আলার জেয, িার প্রতামপর সােমে সকল প্রতাপশালীমদর 

গদবাে েত হময় িায়৷ আদ্বে সাক্ষ্য দ্বদদ্বি, এক আল্লাহ োডা আর নকাে োরু্দ নেই এর্ং 

তাাঁর নকাে শরীক নেই৷ এেে সাক্ষ্য, িা িারা আেরা পরকামল েুদ্বির আশা কমর থাদ্বক৷ 

আদ্বে আমরা সাক্ষ্য দ্বদদ্বি নি, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্বহ ওয়াসাল্লাে তাাঁর র্ান্দা ও 

রাসূল৷ আল্লাহ তা’আলা তাাঁর প্রদ্বত এর্ং তাাঁর পদ্বরর্ারর্গব ও সঙ্গী-সাথীমদর প্রদ্বত 

অম ামর রহেত র্র্বে করুে৷ 

হােদ ও সালামের পর– 

সেগ্র উম্মমত েুসদ্বলোহর প্রদ্বত র্যাপকভ্ামর্ এর্ং আোমদর হারাোইে শরীি নদমশর 

জেগমের প্রদ্বত দ্বর্মশর্ভ্ামর্... 

وبركاتة هللا ورحمة عليكم ألسالم  

আপোমদর সােমে আহলুল হারামের জাগরমে খাইরুল উোমের নেতৃমত্বর দ্বিতীয় পর্ব 

উপস্থাপে করদ্বে; নিখামে আেরা উমল্লখ কমরদ্বে জাদ্বজরাতুল আরমর্র ের্য ইদ্বতহামসর 

গুরুত্বপূেব পময়ন্টগুদ্বল ও েুসদ্বলে উম্মাহর অমেক সন্তাে সম্পদ্বকবত নেমপ রাখা 

র্াস্তর্তাসেূহ; নিখামে এমস জমডা হময়মে শত্রুমদর সকল প্রর্ঞ্চো ও দালালমদর সকল 

দ্বর্শ্বাসঘাতকতা এর্ং িা দ্বেময় জাদ্বলয়াদ্বত করা ও িার দ্বর্কৃদ্বত সাধমের দ্বিকাদাদ্বর গ্রহে 

কমরমে নসৌদ্বদ সরকার৷ িমল এেে প্রজমের আদ্বর্ভ্বার্ হওয়া শুরু হময়মে, িারা 

হারাোইে শরীমির নদমশর ইদ্বতহামসর সামথ পদ্বরদ্বেত হমি একোত্র নসৌদ্বদ পদ্বরর্ামরর 

কাে নথমক৷ িারা দ্বেমজমদর ইদ্বতহাস দ্বেজহামত দ্বলমখমে িামক খুদ্বশ ওপমর নতালার 

জেয, িামক খুদ্বশ অধীেস্থ র্াোমোর জেয, িামক খুদ্বশ েিবাদায় উন্নীত করার জেয এর্ং 

িামক খুদ্বশ অর্জ্ঞা ও তুিজ্ঞাে করার জেয৷ 



 

 

 

 

তাই জাদ্বজরাতুল আরমর্র জেগমের সােমে ইদ্বতহাস দ্বর্র্য়ক দ্বকেু গুরুত্বপূেব র্াস্তর্তা 

তুমল ধরা আেরা দ্বেমজমদর জেয আর্শযক েমে করদ্বে, নিে আোমদর নদমশর 

জামলেরা দ্বক পদ্বরোে জুলুে কমর িামি তারা তা আাঁে করমত পামর; নিে তারা তামদর 

এেে অমেক অদ্বধকার সম্পমকব অর্গত হমত পামর, িা নথমক তামদরমক র্দ্বঞ্চত কমর 

রাখা হময়মে ও িা আজ স্বমঘাদ্বর্ত "উলুল আের" তথা অদ্বভ্ভ্ার্কমদর অদ্বধকার র্মল 

স্বীকৃদ্বত লাভ্ কমরমে; এর্ং আেরা নিে নস অদ্বধকারসেূহ পুেরুদ্ধামর প্রােপে প্রমেষ্টা 

োলামত পাদ্বর৷ 

ইদ্বতহাস দ্বর্র্য়ক দ্বশক্ষ্া একজে েুসদ্বলমের জীর্মে দ্বর্রাট গুরুত্ব র্হে করার কারমে 

কুরআেুল কারীমে আোমদর দ্বেকট পূর্বর্তবী উম্মতমদর ঘটো র্েবো করা হময়মে এর্ং 

একাদ্বধক জায়গায় ইদ্বতহাস ও অতীমতর নলাকমদর সংর্াদ দ্বেময় গভ্ীরভ্ামর্ দ্বেন্তা-

গমর্র্ো ও পিবামলােো করার জেয আোমদরমক দ্বেমদবশ নদয়া হময়মে৷  

আল্লাহ তা’আলা র্মলেঃ 

املكذبين عاقبة كان كيف انظروا ثم األرض في سيروا قل  

অথবাৎঃ র্মল দ্বদেঃ নতােরা পৃদ্বথর্ীমত পদ্বরভ্রেে কর, অতঃপর নদখ, দ্বেথযামরাপকারীমদর 

পদ্বরোে কী হময়মে। (সূরা আেআে: ১১) 

অেযত্র র্মলেঃ 

مشركين أكثرهم كان قبل من الذين عاقبة كان كيف فانظروا األرض في سيروا قل  

অথবাৎঃ র্লুে, নতােরা পৃদ্বথর্ীমত পদ্বরভ্রেে কর এর্ং নদখ নতাোমদর পূর্বর্তবীমদর 

পদ্বরোে কী হময়মে। তামদর অদ্বধকাংশই দ্বেল েুশদ্বরক। (সূরা রুে: ৪২) 

আল্লাো ইর্মে খলদুে রাদ্বহোহুল্লাহ র্মলেঃ “নকেো ইদ্বতহাসশাস্ত্র হমি এেে এক 

শাস্ত্র, প্রজমের পর প্রজে এক জাদ্বত নথমক আমরক জাদ্বত পালাক্রমে িার েেবা কমর 

থামক এর্ং নিখামে এমস সকল কামিলা িাত্রাদ্বর্রদ্বত কমর থামক ও উষ্ট্রী নর্াঁমধ 

থামক...”৷ এক পিবাময় দ্বতদ্বে র্মলেঃ “এর্ং তার অভ্যন্তরীে পমর্ব রময়মে সৃদ্বষ্টজগমতর 

জেয দ্বেন্তা, গমর্র্ো ও পদ্বরমতার্ে৷ তার েূলেীদ্বতসেূহ অতযন্ত সূক্ষ্ম এর্ং তা হমি 



 

 

 

 

ঘটোসেূমহর ধরে ও নহতু সম্পমকব একদ্বট গভ্ীর জ্ঞােপাত্র৷ িমল তা নহকেত ও প্রজ্ঞা 

অজবমের সুপ্রদ্বতদ্বিত উৎপদ্বিস্থল এর্ং তা এর উপিুি নি, তামক নহকেত ও প্রজ্ঞাপূেব 

ইলমের কাতামর গেয করা হমর্৷”  

আমগর পমর্ব আেরা জাদ্বজরাতুল আরর্ কী পদ্বরোে গুরুত্ব র্হে কমর তা উমল্লখ 

কমরদ্বে, নি গুরুত্ব আোমদর শত্রুমদরও েজর এডামত পামরদ্বে৷ তাই নি সুপারপাওয়ার 

সেগ্র দ্বর্মশ্বর উপর তার প্রভ্ার্ দ্বর্স্তার করার স্বপ্ন নদমখ, নস জাদ্বজরাতুল আরমর্র ওপর 

দ্বেয়ন্ত্রে প্রদ্বতিা করামক সারাদ্বর্শ্ব দ্বেয়ন্ত্রমের োদ্বর্কাদ্বি েমে কমর৷ 

ঊেদ্বর্ংশ শতাব্দীর নশমর্র দ্বদমক এর্ং দ্বর্ংশ শতাব্দীর সূেোলমে উসোদ্বেয়া নখলািত 

তথা অমটাোে সাম্রামজযর সর্বাদ্বধক উমল্লখমিাগয প্রদ্বতিন্দী শদ্বি দ্বেল রৃ্মটে, িা 

জাদ্বজরাতুল আরমর্র ওপর দ্বেয়ন্ত্রে প্রদ্বতিা করার জেয তখে দ্বক্ষ্প্রগদ্বতমত প্রমেষ্টা 

োদ্বলময়দ্বেল এর্ং তামদর দ্বেয়দ্বন্ত্রত ভূ্খণ্ডগুমলা নথমক উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্রমদরমক 

র্দ্বহষ্কার কমর দ্বদময়দ্বেল৷ রৃ্মটে এই দ্বেয়ন্ত্রে প্রদ্বতিা করার জেয কুময়ত গভ্েবর েুহাম্মাদ 

আে-োর্াহমক সােদ্বরক অভু্যত্থামের োধযমে ক্ষ্েতােুযত কমর এর্ং তার স্থমল রৃ্মটমের 

অন্তরঙ্গ র্নু্ধ েুর্ারক আে-োর্াহমক ক্ষ্েতায় র্সায়৷ এর িারা রৃ্মটমের উমেশয হল 

কুময়মতর ওপর দ্বেয়ন্ত্রে প্রদ্বতিা করা এর্ং রৃ্দ্বটশমদর অেুগােী একদ্বট সুরদ্বক্ষ্ত এলাকা 

ততদ্বর করা ও নসখাে নথমক উসোদ্বেয়ামদরমক অপসারে করা৷ এটা দ্বেল উসোদ্বেয়া 

নখলািমতর সামথ ভ্দ্বর্র্যৎ সংঘমর্বর জেয খুর্ই গুরুত্বপূেব৷ আর ঐ নলাকটামক দ্বক 

আপোরা দ্বেমেে, নি কুময়ত নথমক হারাোইে শরীমির নদমশ রৃ্দ্বটশ কু্রমসডারমদর 

প্রভ্ার্ অেুপ্রমর্মশর পথ সুগে কমর দ্বদময়দ্বেল? নস হমি আবু্দল আিীি দ্বর্ে নসৌদ, নি 

রৃ্দ্বটশমদর প্রদ্বত েমোদ্বেমর্শ কমর রৃ্দ্বটশ দূতার্ামসর সামথ নিাগামিাগ কমরদ্বেল এর্ং 

তামদর দ্বেকট সাহামিযর আমর্দে কমরদ্বেল৷ তার এই অেুমরাধ রৃ্দ্বটশ নগাময়ন্দা সংস্থা 

এেআইদ্বসমের েমোমিাগ আকর্বে কমরদ্বেল দারুেভ্ামর্৷ নকেো েজদ-ই দ্বেল একোত্র 

অঞ্চল, িা রৃ্দ্বটশ দ্বেয়ন্ত্রমের র্াইমর দ্বেল এর্ং উসোদ্বেয় নখলািমতর ঘদ্বেি দ্বেত্র ইর্মে 

রদ্বশমদর দখমল দ্বেল৷ 

আবু্দল আিীি রৃ্মটমের সম্মদ্বত নপময়দ্বেল এর্ং নর্দ্বশদ্বদে তামক অমপক্ষ্া করমত হয়দ্বে; 

এরইেমধয তার অেুগত েদ্বল্লশজমের একদ্বট নসোদল কুময়ত নথমক দ্বরয়াদ অদ্বভ্েুমখ 



 

 

 

 

নর্দ্বরময় পমড, িা তখে উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্র রদ্বশদী আদ্বেরগমের দ্বেয়ন্ত্রোধীে 

দ্বেল৷ নসসেয় জাদ্বজরাতুল আরমর্র নর্দ্বশরভ্াগ নকন্দ্রীয় অঞ্চল তামদর রাজমত্বর 

আওতাধীে দ্বেল, িা উিমর হাইল নথমক শুরু কমর ো খামে কােীে হময় দদ্বক্ষ্মে 

দ্বরয়াদ পিবন্ত দ্বর্সৃ্তত দ্বেল৷ 

ইর্মে নসৌদ ও তার তসদ্বেকরা অদ্বর্োর ও দ্বর্শ্বাসঘাতকতামক আর্রে র্াদ্বেময় রামতর 

অন্ধকামর রদ্বশদীমদর ওপর আক্রেে কমর এর্ং নসই প্রাসাদ অদ্বভ্েুমখ অগ্রসর হয়, 

নিদ্বটমত ইর্মে রদ্বশমদর প্রদ্বতদ্বেদ্বধ আ’জলাে থাকমতে৷ তারা তামক অর্মরাধ কমর ও 

তার দরজা নভ্মঙ্গ নভ্তমর প্রমর্শ কমর সর্ধরমের অেযায় সাধে কমর এর্ং উসোদ্বেয়া 

নখলািমতর এই দ্বেত্রমক হতযা কমর দ্বরয়াদ দখল কমর নেয়৷ এ হােলাদ্বটই দ্বেল 

জাদ্বজরাতুল আরমর্ নসৌদ পদ্বরর্ামরর প্রথে পদদ্বেহ্ন, িা ইর্মে নসৌদ দ্বেমজর প্রভ্ার্ 

দ্বর্স্তামর উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্রমদর দ্বর্রুমদ্ধ পদ্বরোলো কমরদ্বেল। এদ্বট সংঘদ্বটত 

হময়দ্বেল ১৩১৯ দ্বহজরী নোতামর্ক ১৯০২ ঈসায়ী সামল৷ 

নসৌদ্বদ উপেযাসগুমলা এই রোঙ্গমের িার্তীয় শদ্বরয়তগদ্বহবত কাজগুমলা নিেেঃ রৃ্দ্বটশমদর 

খুদ্বশ করার জেয উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্রমদর প্রদ্বত জুলুে-আগ্রাসে োলামো, 

অেযায়ভ্ামর্ েুসলোেমদর হতযা করা ও তামদর দ্বেষ্পাপ রি প্রর্াদ্বহত করা, ইতযাদ্বদ 

সমূ্পেবরূমপ এদ্বডময় নগমে এর্ং এরমেময় আমগ নর্মড আবু্দল আিীি নি উসোদ্বেয়া 

নখলািতমক দ্বর্দ্বক্র কমর দ্বদময়মে ও িার তর্ধতার স্বীকামরাদ্বি নস দ্বদত, নসই উসোদ্বেয়া 

নখলািমতর দ্বেত্রমদর প্রদ্বতদ্বেদ্বধর প্রাসাদমক একদ্বট ঐদ্বতহাদ্বসক দ্বেদশবে ও সৃ্মদ্বতমসৌমধ 

রূপান্তর কমরমে, িা অদ্বেমরই একদ্বট তীথবস্থামে রূপ নেমর্৷ 

আবু্দল আিীি দ্বর্ে নসৌদ উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্রমদর সামথ দ্বেরর্দ্বিন্নভ্ামর্ িুদ্ধ 

োদ্বলময় িায়৷ নস েজমদর দদ্বক্ষ্ে ও পূর্বাঞ্চমল এমকর পর এক আক্রেে করমত থামক 

এর্ং তার হামত কময়কদ্বট শহমরর পতে ঘমট ও কােীেমক নস উভ্য়পমক্ষ্র েধযকার 

একদ্বট ভ্য়ার্হ উিপ্ত িুদ্ধমক্ষ্মত্র পদ্বরেত করমত লডাই অর্যাহত রামখ৷ 

ইর্মে নসৌমদর পক্ষ্ নথমক উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্রমদর দ্বর্রুমদ্ধ র্ারংর্ার এ সকল 

আক্রেে পদ্বরোলো করা সমেও েেতােয়ী উসোদ্বেয়া নখলািত ক্রোগতভ্ামর্ ইর্মে 



 

 

 

 

নসৌমদর সামথ সম্পকব র্জায় নরমখ িাদ্বিমলে দুই পমক্ষ্র দ্বর্মরাধ দ্বেষ্পদ্বি এর্ং িুমদ্ধর 

ইদ্বত টাোর প্রমেষ্টা স্বরূপ৷ 

এমক্ষ্মত্র উসোদ্বেয়া নখলািত কময়কদ্বট উমদযাগ গ্রহে কমরঃ 

ইর্মে নসৌদ কােীমের ওপর কতৃবত্ব প্রদ্বতিা করার পর উসোদ্বেয়া নেতৃত্ব তামক কােীে 

ও দদ্বক্ষ্ে েজমদর গভ্েবর দ্বহমসমর্ নেমে নেয়৷ প্রাথদ্বেকভ্ামর্ তামক কােীমের নজলা 

অদ্বিসার দ্বেময়াগ নদয়া হময়দ্বেল এর্ং এরপর তার প্রদ্বত সদয় হময় তামক উসোদ্বেয়া 

নখলািত কতৃবক গভ্েবর দ্বেিুি করা হয়৷ 

১৩৩১ দ্বহজরীর জুোদ্বদউস সাদ্বে োস নোতামর্ক ১৯১৩ ঈসায়ী সমের নে োমস ইর্মে 

নসৌদ নসৌদ্বদ আরমর্র উসোদ্বেয়া েুদ্বিমত স্বাক্ষ্র কমরে, িার অধীমে উসোদ্বেয়াগে 

দ্বেদ্বিত কমরে নি, আবু্দল আিীি পাশা উসোদ্বেয়া িরোে অেুিায়ী েজমদর গভ্েবর 

দ্বেিুি হময়মেে৷ 

উসোদ্বেয়া নখলািত ভূ্পৃমি ঘটোে দ্বর্র্য়গুমলামক পিবমর্ক্ষ্ে করমতা ও ইর্মে নসৌমদর 

সামথ একর্ার েততমকয নপৌোর পরও ধারার্াদ্বহকভ্ামর্ তার দ্বর্শ্বাসঘাতকতা করমত 

থাকা, রৃ্দ্বটশমদর েত্রোয়ায় তার ঘুরঘুর করা ও উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্রমদর সামথ 

তার ক্রোগত িুদ্ধ োদ্বলময় িাওয়া নদমখ আিিবমর্াধ করমতা৷ িমল ইর্মে নসৌদ িখে 

কুময়দ্বতমদর সামথ তেত্রীর্ন্ধমে আর্দ্ধ হল ও সকল রৃ্দ্বটশমদর সেথবে করমত লাগমলা, 

িারা উসোদ্বেয়ামদর কতৃবক ইর্মে রদ্বশদমক সহায়তা করামক কুময়মত অর্দ্বস্থত দ্বেমজমদর 

স্বামথবর জেয হুেদ্বকস্বরুপ েমে করমতা, তখে উসোদ্বেয়াগে তামদর দ্বেত্র ইর্মে রদ্বশমদর 

দ্বেকট তসেয-সাোন্ত ও সরঞ্জাোদ্বদ নপ্ররে করমত শুরু কমরে৷  

প্রথে দ্বর্শ্বিুমদ্ধর প্রাদুভ্বামর্র সামথ সামথ সুপারপাওয়ারগুমলাও নসজেয প্রস্তুদ্বত দ্বেমত 

শুরু কমর৷ তাই উসোদ্বেয়া কেবকতবাগে উভ্য় পমক্ষ্র োম  সদ্বন্ধ স্থাপে এর্ং উভ্ময়র 

প্রমতযমক এমক অপমরর প্রদ্বত সােদ্বরক সহমিাদ্বগতার হাত সম্প্রসারে করমর্, এই 

প্রদ্বতশ্রুদ্বত গ্রহে করার জেয প্রয়াস োদ্বলময়দ্বেমলে৷  



 

 

 

 

ইর্মে নসৌদ উসোদ্বেয়া নখলািমতর আহর্ামে সাডা দ্বদময় তামদর সামথ সদ্বন্ধ করমত 

একেত হময়দ্বেমলে এর্ং ১৩৩২ দ্বহজরীর জুোদ্বদউস সাদ্বে োস নোতামর্ক ১৯১৪ 

ঈসায়ী সমের নে োমস ইর্মে নসৌদ ও উসোদ্বেয়ামদর োম  এই েুদ্বিদ্বট স্বাক্ষ্দ্বরত হয়৷ 

তামত ধািব করা হয় নি, উসোদ্বেয়া িরোে অেুিায়ী েজদ ইর্মে নসৌমদর অদ্বধকৃত 

অঞ্চল সেূমহর েমধযই র্হাল থাকমর্ এর্ং র্ংশপরম্পরাক্রমে তা তার পুত্র ও োদ্বতমদর 

হামত হস্তান্তর করা হমর্৷ পাশাপাদ্বশ এ েুদ্বি ইর্মে নসৌদমক র্ারে কমরদ্বেল নকাে 

দ্বর্মদশী শদ্বির সামথ েুদ্বিেূলক নকাে সম্পকব রাখমত র্া তার অদ্বধকৃত অঞ্চলসেূমহ 

অর্দ্বস্থত দ্বর্মদশী কাউমক নকাে দ্বর্মশর্ সুদ্বর্ধা প্রদাে করমত৷ 

সুতরাং, ইর্মে নসৌদ, আবু্দল আিীি পাশা তখে "উপ গভ্েবর" ও উসোদ্বেয়ামদর র্নু্ধ 

দ্বেল এর্ং উসোদ্বেয়াগেও তামক দ্বেমজমদর অধীেস্থ উসোদ্বেয়া কেবকতবা দ্বহমসমর্ 

দ্বর্মর্েো করত৷ দ্বকন্তু উসোদ্বেয়ামদর উদ্বল্লদ্বখত পদমক্ষ্মপর দ্বর্দ্বেেময় ইর্মে নসৌদ দ্বক 

এই অর্স্থা র্হাল নরমখদ্বেল? 

েজদ অঞ্চমল উসোদ্বেয়া ক্ষ্েতার পতে ঘটামত রৃ্দ্বটশরা স্থােীয় দ্বেত্রমদর সহায়তামকও 

আর্শযক র্মল গেয করদ্বেল৷ তাই তামদরমক তারা সন্ধাে করমত লাগল এর্ং তারা 

দ্বেমজমদর জেয দ্বর্শ্বস্ত এমজন্ট ও সহমিাগীরূমপ ইর্মে নসৌদ র্যদ্বতত আর কাউমক খুাঁমজ 

নপমলা ো৷ এক র্ের নিমত ো নিমতই নস উসোদ্বেয়া নখলািমতর সামথ কৃত েুদ্বি ভ্ঙ্গ 

কমর নিলল৷ উসোদ্বেয়া নখলািত ও েুসদ্বলে উম্মাহর সামথ দ্বর্শ্বাসঘাতকতা কমর নস 

রৃ্দ্বটশমদর সন্তুষ্ট কমর ও প্রথে দ্বর্শ্বিুমদ্ধর প্রারমে তামদর সামথ েুদ্বির্দ্ধ হয়৷ অথে নস 

জামে নি, এ েুদ্বির্দ্ধ হওয়ার িারা উমেশয হমি উসোদ্বেয়া নখলািমতর সামথ িুমদ্ধ 

দ্বলপ্ত হওয়া এর্ং রৃ্দ্বটশ ও তার দ্বেত্রমদরমক েুসদ্বলে ভূ্খণ্ডগুমলামত অেুপ্রমর্মশর সুমিাগ 

কমর নদয়া৷ আল্লাহই আোমদর জেয িমথষ্ট, আর দ্বতদ্বে কতইো উিে কেবদ্বর্ধায়ক৷ 

পরর্তবীমত আবু্দল আিীি দ্বর্ে নসৌদমক তার দ্বর্শ্বাসঘাতকতার প্রদ্বত অদ্বভ্েন্দে জাদ্বেময় 

রৃ্মটে দ্বর্দ্বভ্ন্ন ধরমের সহায়তা কমরদ্বেল৷ সহায়তাসেূমহর েমধয আদ্বথবক সহায়তা, 

সােদ্বরক সহায়তা, প্রদ্বতকূল অর্স্থায় প্রদ্বতমরাধ গমড নতালা, উপমদশ-পরােশব, 

পদ্বরকল্পো এর্ং অদ্বভ্জ্ঞতা ও দক্ষ্তার োধযমে তামক উপকৃত করা দ্বেল উমল্লখমিাগয৷ 



 

 

 

 

নিসকল দ্বর্দ্বশষ্ট দ্বর্মশর্জ্ঞরা ইর্মে নসৌদমক পরােশব ও দ্বেমদবশো নদওয়ার নক্ষ্মত্র 

গুরুত্বপূেব ভূ্দ্বেকা পালে কমরমে তেমধয অেযতে হমি কযামেে উইদ্বলয়াে নহেদ্বর 

আরদ্বভ্ে নশেদ্বপয়ার, নি আবু্দল আিীিমক পৃিমপার্কতা ও সহায়তা কমর দ্বদকদ্বেমদবশো 

প্রদাে করত ও তার কাজকেব পদ্বরোলো করত৷ নশেপীয়ার কতৃবক আবু্দল আিীি 

র্াদ্বহেীর নেতৃত্ব প্রদাে ও নসগুমলামক দ্বর্দ্বভ্ন্ন সাদ্বরমত দ্বর্েযাসকরে হমি ইর্মে নসৌমদর 

প্রদ্বত রৃ্দ্বটশমদর সােদ্বরক ও রাজতেদ্বতক সহায়তার জ্বলন্ত প্রোে৷ 

১৩৩৩ দ্বহজরীর রদ্বর্উল আউয়াল োস নোতামর্ক ১৯১৫ ঈসায়ী সমের জােুয়ারী োমস 

ইর্মে নসৌদ ও ইর্মে রদ্বশমদর োম  িুদ্ধ সংঘদ্বটত হয়৷ ইহুদী র্ংমশাদূ্ভত রৃ্দ্বটশ 

কযামেে নশেদ্বপয়ার দ্বেল আবু্দল আিীি ও তার সামথ থাকা তার সহেো অেযােয 

র্াদ্বহেীর কোন্ডার৷ এ িুমদ্ধই উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বেত্ররা নশেদ্বপয়ারমক গুদ্বল কমর 

হতযা করমত সেথব হময়দ্বেমলে ও তামক তরর্ারী িারা নকমট নিমলদ্বেমলে৷ নতেদ্বেভ্ামর্ 

হতযা কমরদ্বেমলে তার নসমক্রটারীমকও৷ তখে নশেদ্বপয়ামরর হতযার উপর আবু্দল আিীি 

তার রৃ্মটেস্থ েহাোেয র্যদ্বির দ্বেকট অেুতপ্ত হময় উপসাগরীয় অঞ্চমলর রৃ্দ্বটশ 

প্রদ্বতদ্বেদ্বধর দ্বেকট একদ্বট নশাকর্াতবা নপ্ররে কমরে৷ 

দ্বপ্রয় ভ্াইময়রা!  

আোমদর হারাোইে শরীমির জেগে নথমক এই ঐদ্বতহাদ্বসক র্াস্তর্তাগুমলা লুদ্বকময় 

রাখার জেয নসৌদ্বদ সরকার সর্বাত্মকভ্ামর্ নেষ্টা োদ্বলময় থামক৷ তারা জামে নি, এগুমলা 

প্রকাদ্বশত হময় নগমল তামদর তর্ধতা র্াদ্বতল হময় িামর্, আোমদর েহােুভ্র্ জেগে 

তামদর অেযায়-দ্বেপীডে দ্বেরমর্ সময় িামর্ ো এর্ং তারা নেমে দ্বেমত পারমর্ ো নি, 

কু্রমসডারমদর দালালরা তামদর ওপর শাসে োলামর্৷ কামজই দ্বর্দ্বভ্ন্ন উপাময় তারা নস 

ইদ্বতহাসমক নলাকেকু্ষ্র আডাল কমর রাখা ও তামত জাদ্বলয়াদ্বত করা শুরু কমরমে৷ 

নকােলেদ্বত দ্বশশুমদরমক তামদর দ্বশক্ষ্া পািযক্রমে র্ালযকাল নথমকই নসৌদ পদ্বরর্ার 

সম্পমকব একদ্বট উৎকৃষ্টতর প্রদ্বতকৃদ্বত নদওয়া হয়৷ তামদর সােমে এসকল 

র্াস্তর্তাসেূমহর খুর্ সাোেযই তুমল ধরা হয়৷ আর িখে তুমল ধরা হয় তখে নস 

আমলােো থামক আইেসম্মত েদ্বরত্রায়ে ও র্াস্তর্ উমেশয নথমক েুি৷ সুতরাং নসমক্ষ্মত্র 

তামদরমক র্লা হয়ো নি, নসদ্বট দ্বেল েুসলোেমদর দ্বর্রুমদ্ধ কামিরমদর দ্বেকট সাহািয 



 

 

 

 

কােো করা ও নসদ্বট দ্বেল আবু্দল আিীি কতৃবক উসোদ্বেয়া নখলািমতর হামত কৃত 

র্াইআতমক ভ্ঙ্গ করা; র্লা হয়ো নি, আবু্দল আিীি ঐ সেস্ত পথভ্রষ্ট সম্প্রদাময়র 

একজে, িারা েুসলোেমদর খদ্বলিা দ্বহমসমর্ িার দ্বেকট র্াইআত গ্রহে কমরমে তার 

দ্বর্রুমদ্ধ দ্বর্মরাহ প্রকাশ কমরমে ও িীমের দুশেেমদর সামথ র্নু্ধত্ব স্থাপে কমরমে৷ 

তামদর দ্বেকট এমদর দ্বর্রুমদ্ধ িুদ্ধ ওয়াদ্বজর্ হওয়ার শরয়ী দদ্বলল র্েবো করা নতা দূমরর 

কথা তর্ধ হওয়ার দদ্বললও র্েবো করা হয়ো৷ নিেদ্বেভ্ামর্ প্রেদ্বলত উপেযাসগুমলা নসৌদ্বদ 

রামজযর আদ্বর্ভ্বার্মক রৃ্হির আন্তজবাদ্বতক নপ্রক্ষ্াপট তথা নসই প্রথে দ্বর্শ্বিুমদ্ধর 

ধারার্াদ্বহকতায় উমল্লখ ো কমর একদ্বট আঞ্চদ্বলক আক্রেে দ্বহমসমর্ রূপ নদওয়ার নেষ্টা 

কমর থামক। অথে আবু্দল আিীি রৃ্মটমের পমক্ষ্ উসোদ্বেয়া নখলািমতর দ্বর্রুমদ্ধ 

অর্স্থাে দ্বেময়দ্বেল, িার োকু্ষ্র্ পদ্বরোে দ্বেল দ্বিদ্বলদ্বস্তমে রৃ্দ্বটশ দ্বেয়ন্ত্রে প্রদ্বতিা, আর 

এটাই দ্বেল ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রদ্বতিার েসৃে পন্থা৷  

নস িুমদ্ধ কু্রমসড দ্বর্মির্ ও ইহুদ্বদর্াদ প্রর্েতা দ্বদমের আমলার েমতা পদ্বরষ্কার দ্বেল৷ এ 

কারমেই দ্বেশর আক্রেমের কোন্ডার লডব এমলেদ্বর্ ১৩৩৬ দ্বহজরীর সির োস 

নোতামর্ক ১৯১৭ ঈসায়ী সমের ১০ই দ্বডমসম্বর তসেযমদরমক নজরুজামলমের সম্মাোমথব 

পদব্রমজ সােদ্বরক কুেকাওয়ামজর োধযমে নজরুজামলমে প্রমর্শ করমত উিুদ্ধ কমর। 

নসখামেই তার প্রদ্বসদ্ধ দ্বর্রৃ্দ্বতদ্বট প্রদাে কমরে নি, “এর্ারই কু্রমসমডর অর্সাে হমলা”৷ 

নতেদ্বেভ্ামর্ রৃ্দ্বটশ গুপ্তের টোস এডওয়াডব লমরন্সমক এই উৎসমর্ শরীি হুসাইমের 

দ্বেকট উপদ্বস্থত হওয়ার জেয উিুদ্ধ কমর নস৷  

এভ্ামর্ ইদ্বতহাস আোমদরমক দ্বশক্ষ্া নদয় নি, ইর্মে নসৌদ আবু্দল আিীি পাশা 

কু্রমসডারমদর সুহৃদ র্নু্ধ এর্ং তামদর জমেয নস হারাোইে শরীি নদমশ প্রমর্শ করার 

পথ সুগে কমর দ্বদময়দ্বেল৷ েুসলোেমদর দ্বর্রুমদ্ধ রিক্ষ্য়ী িুদ্ধ পদ্বরোলো করমত নস 

তামদর কামে সাহািয প্রাথবো কমরদ্বেল ও এই েযাক্কারজেক কামজ অংশগ্রহে করার 

জেয তামদরমক নস সুমিাগ কমর দ্বদময়দ্বেল৷ এর দ্বর্দ্বেেময় নস উসোদ্বেয়ামদর সদ্বহত তর্রী 

আেরে ও িুমদ্ধ দ্বলপ্ত হময়দ্বেল, তামদর পদ্বর্ত্রতা লঙ্ঘে কমরদ্বেল ও তামদর দ্বেষ্পাপ রি 

প্রর্াদ্বহত কমরদ্বেল এর্ং উসোদ্বেয়া নখলািমতর হামত দ্বেমজমদর র্াইআত ও উসোদ্বেয়া 



 

 

 

 

নখলািমতর সামথ কৃত েুদ্বি ভ্ঙ্গ কমরদ্বেল, নিে রৃ্দ্বটশমদর সামথ নস সুিুভ্ামর্ েুদ্বি 

সম্পাদে করমত পামর৷ 

দ্বকন্তু এমতই দ্বক ইর্মে নসৌদ পদ্বরতৃপ্ত হময়দ্বেল?  

ইর্মে নসৌদ পূমর্বাি সকল দ্বর্শ্বাসঘাতকতা ও অপোেজেক কেবকাণ্ডমতই পদ্বরতৃপ্ত 

হয়দ্বে; র্রং রৃ্দ্বটশমদর েদ্বথপমত্র নসগুমলা েদ্বথভু্িকরমেরও দ্বসদ্ধান্ত গ্রহে কমরদ্বেল৷ নস 

সম্পদ্বকবত আমলােো আেরা পরর্তবী পমর্ব অন্তভু্বি কমরদ্বে৷  

নহ আল্লাহ্! এ উম্মাহর জেয আপদ্বে এেে নহদায়ামতর পথ সুদৃঢ় কমর দ্বদে, িা 

আপোর আেুগতযকারীমদর সম্মাদ্বেত করমর্ এর্ং আপোর োিরোেমদর লাদ্বিত করমর্ 

এর্ং িা োেুর্মদরমক সৎকামজর প্রদ্বত দ্বেমদবশ করমর্ ও অসৎকাজ নথমক দ্বর্রত 

রাখমর্৷  

নহ আোমদর পালেকতবা! আোমদর পাপ ও আোমদর কামজ িা দ্বকেু র্াডার্াদ্বড হময় 

নগমে তা নোেে কমর দ্বদে, আর আোমদরমক দৃঢ় রাখুে এর্ং কামিরমদর দ্বর্রুমদ্ধ 

আোমদরমক সাহািয করুে৷ 


